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Ir vėl rugsėjis. Bene ryškiausia metų laikų kaitos riba,
nes su ja į mūsų gyvenimą ateina kažko naujo laukimas,
tikėjimas, kad bus kitaip, negu dar buvo

vakar.

Ir didžiulės ryškiaspalvės
jurginų galvos merkiamos į
vazas. Neskubėdamas,
koja už kojos artėja
ruduo. Po ramaus rugpjūčio
įsisuks naujas gyvenimo

ratas. Ir vėl reiks pratintis prie
kito dienos ritmo. Ir tai nėra jau taip lengva. Vis dar
norėsis patysoti su knyga po obelim, pasimaudyti,
pažaisti futbolą ar krepšinį su draugais.  Bet…

 Kiekviena rugsėjo 1-oji – tai atverčiama nauja knyga,
kurią rašome visi kartu. Vieniems ta pradžia kelia
nerimą, kitiems malonų jaudulį. Į naujus mokslo metus
ženkite kupini ryžto ir pasitikėjimo savo jėgomis.

Rugsėjo 1-osios rytą į Ukmergės Užupio pagrindinę
mokyklą skambutis pakvies apie 451 mokinių.  Juos į
žinių šalį ves 44 mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai.

Tik atminkite, kad patys esame savo likimo kalviai ir tik
nuo mūsų priklauso ateitis! 

Lauksime Jūsų laiškų.
Mums parašyti galite: uzupiolaikrastis@gmail.com
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Tarptautinis produktyviojo mokymosi mokyklų susitikimas

Balandžio 5 d. vyko nuotolinis produktyviojo
mokymosi mokyklų tarptautinis susitikimas.
Jame dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš
Graikijos, Vokietijos, Suomijos, Prancūzijos bei Lietuvos mokyklų. Lietuvai atstovavo doc. dr. Auksė Petruškevičiūtė ir Ukmergės
Užupio pagrindinės mokyklos komanda: direktorė Regina Razmienė, mokytojos Birutė Tiškevičienė ir Rusnė Valeikienė bei PM
mokiniai Skaistė, Markas, Marius, Laurynas. Komandoms prisistačius, susitikimo dalyviai aptarė produktyviojo mokymosi privalumus,
diskutavo, kokią įtaką mokymosi motyvacijai turėjo nuotolinis mokymasis, pristatė praktinio mokymosi vietas. Susitikimo pabaigoje
komandos papasakojo, kaip jų šalys padeda Ukrainos žmonėms. PM mokinių ir mokytojų susitikimas buvo jaunatviškas, šiltas ir
nuoširdus. Po mėnesio laukia nauji susitikimai.

Velykinis badmintono turnyras

Badmintonas nėra atpalaiduojantis „musės“ mušinėjimas, bet itin
azartiškas, greitas bei sparčiai Lietuvoje populiarėjantis sportas.
Balandžio 11 d., Užupio pagrindinės mokyklos sporto salėje vyko Velykinis
badmintono turnyras. Turnyre dalyvavo mokyklos bendruomenės ir 8
kl.,9PM kl. mokinių dvejetų komandos. Susitikimai buvo vykdomi setais
iki 21 tšk. (iki 2 laimėtų setų).
Komandos pasiskirstė vietomis: mokyklos direktorė Regina Razmienė ir
pavaduotoja ugdymui Miglė Kavaliauskė – I vieta, fizinio ugdymo
mokytojos Daiva Sabaliauskaitė ir Anželika Martikonienė – II vieta,
pavaduotojas ūkio reikalams Rimvydas Žiupka ir IT specialistas Aloyzas
Razmus – III vieta. Šauniai pasirodė mūsų mokyklos pradinių klasių

mokytojos: Daiva Butkienė ir Dženeta Rimeisienė, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja Danutė Misiūnienė ir lietuvių kalbos mokytoja
Laima Juzėnienė.
Po įtemptų kovų išaiškėjo mokinių komandų nugalėtojai: Armandas Uščiauskas ir Vytautas Ivanauskas – I vieta, Urtė Baginskaitė
ir Miglė Šiktorovaitė – II vieta, Deivilė Krogertaitė ir Viltė Žliobaitė – III vieta, Rokas Latanauskas ir Matas Gelūnas – IV vieta, Marius
Brasiūnas ir Laurynas Serpauskas – V vieta.
Didžiajame turnyro finale pirmąsias vietas užėmę
mokyklos direktorė Regina Razmienė ir pavaduotoja
ugdymui Miglė Kavaliauskė susirungė su mokinių dvejetų
komanda Armandų Uščiausku ir Vytautu Ivanausku. Po

atkaklios kovos 21:18 turnyro
nugalėtojais tapo direktorė
Regina Razmienė ir
pavaduotoja ugdymui Miglė
Kavaliauskė.
Komandų nugalėtojai
apdovanoti taurėmis,
prizininkai medaliais.
Ačiū visiems už gražią kovą.

Turnyrą organizavo fizinio
ugdymo mokytojos Daiva
Sabaliauskaitė ir Anželika
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Priešmokyklinukai paminėjo Pasaulinę autizmo supratimo dieną

Užupio pagrindinės mokyklos priešmokyklinės Giliukų grupės
vaikučiai paminėjo Pasaulinę autizmo supratimo dieną. Kaip
„Mažieji Princai“ lyjant lietui galėjo prisiglausti prie klasės lange
pasodinto solidarumo medžio.

Diena be kuprinių Ukmergės Užupio pagrindinėje mokykloje
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Draugystė augina sparnus
1–5 klasių užupiečiai dalyvavo integruotoje etikos, muzikos ir
dailės pamokoje „Draugystė augina sparnus“. Paklausę Jurgos
Šeduikytės ir pagrindinės aktorės Vilnės Konstancijos
Abukevičiūtės atliekamos filmo dainos „Tau visas dangus“ bei
pažiūrėję filmo „Drugelio širdis“ ištrauką, piešė patirtus
išgyvenimus, jausmus, matytus vaizdus, dainavo, dalinosi
mintimis apie patyčias, drąsą būti kitokiu.

Filmas „Drugelio širdis“ apie ypatingą berniuką Juozapą, kuris
slepia didelę paslaptį. Jo širdį saugo storas šarvas. Juozapo pasaulis – tai sename dvare paties
sukonstruotas vabzdžių viešbutis ir jo gyventojai. Vieną dieną į miestelį atsikrausto naujokė Rugilė.
Tuomet Juozapo gyvenimas apvirsta aukštyn kojom…
7–8 klasių mokiniai dalyvavo integruotoje etikos, matematikos ir dailės pamokoje „Mokiniai, patyčios,
internetas“, grupės piešė skritulines diagramas, jas pristatė klasės draugams, žiūrėjo filmuką
„Naujokė“.
Etikos mokytoja D. Misiūnienė

Priešmokyklinukai dalyvavo „Kiškių bėgime“

Balandžio 21 d. Užupio pagrindinės mokyklos priešmokyklinukai dalyvavo darželio „Buratinas“
bendruomenės surengtame „Kiškių bėgime 2022“. Atlikę smagią kiškių mankštą, dalyviai išsirikiavo prie
starto linijos. Kiškučiai bėgo į Užupio pagrindinės mokyklos stadioną. Ten juos pasitiko Velykų bobutė su
saldžiomis morkytėmis.
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Erasmus+ tarptautinio projekto „Think ecoLOGICALLY“ susitikimas Lenkijoje
Ukmergės Užupio pagrindinės
mokyklos penki 7-ų klasių
mokiniai ir dvi mokytojos – anglų
k. mokytoja Inga Ilčiukienė ir

socialinė pedagogė Ilona Masiukienė 2022-04-01–2022-04-13 dalyvavo
Erasmus+ jaunimo mainų tarptautiniame projekte „Think
ecoLOGICALLY“. Jis vyko Lenkijoje Grudziondzo mieste.
Projekte dalyvavo penkių šalių jaunuoliai – Lietuvos, Lenkijos, Latvijos,
Vengrijos ir Airijos. Dalyviai – 13–16 metų jaunuoliai, besidomintys
sveikatos žinių, ekologijos, tarpkultūrinio sąmoningumo tobulėjimu.
Projekto veiklos suteikė galimybę praktiškai pritaikyti sveikos gyvensenos
propagavimą – veikla lauke, savarankiškumo ugdymas, judėjimas, sportas,
sveika mityba, ekologija žaliose erdvėse, informacija apie sveiką mitybą
ir kaip galime išlaikyti sveiką gyvenimo būdą.
Projekto metu buvo vykdomos šios veiklos:
1. Jaunų žmonių švietimas, kaip atsakingai naudoti ir taupyti išteklius bei
ugdyti tvarų požiūrį į save ir aplinką per paskaitas, bendravimą su vietiniais, ekologijos akcijas, žaidimus lauke, debatus, flashmobus,
seminarus;
2. Kultūrų dialogo ir aktyvaus pilietiškumo skatinimas pristatant savo šalį, jos kultūrą (šokiai, žymūs žmonės ir kt.), papročius,
nacionalinius patiekalus;
3. Keitimasis įvairia sveikesnio ir ekologiškesnio gyvenimo praktika tarptautinėje komandoje ir jaunimo skatinimas imtis iniciatyvos
ir būti aktyviems savo visuomenėje;
4. Pasitikėjimo jaunimu ugdymas neformaliu mokymosi būdu ir ugdant teigiamą požiūrį į kitus.
Projekto metu mokiniai patobulino anglų k. įgūdžius, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, darbo tarptautinėse grupėse įgūdžius,
priimti iššūkius, drąsiai reiškiant savo nuomonę. Tapo savarankiškesni, gebantys naujai pritaikyti turimą informaciją, kelti naujas
idėjas ir jas realizuoti.
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Stalo teniso varžybos
Balandžio 26 d. „Šilo“ progimnazijoje vyko miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 5–8 klasių mergaičių
ir berniukų stalo teniso varžybos.
Mergaičių grupėje pirmąją vietą iškovojo Užupio pagrindinės mokyklos komanda – Agnė Mickūnaitė ir Ugnė
Sveikauskaitė, antrąją – „Šilo“ progimnazijos I-oji mergaičių komanda ir trečiąją – „Šilo“ progimnazijos II-oji
komanda.
Berniukų grupėje pirmąją vietą iškovojo „Šilo“ progimnazijos I-oji komanda, antrąją – Užupio pagrindinės
mokyklos mokiniai – Joris Karpovas, Vytautas Ivanauskas ir Armandas Uščiauskas ir trečiąją –
„Šilo“progimnazijos II-oji berniukų komanda.

Tarptautinė triukšmo suvokimo diena
Minint Tarptautinę triukšmo suvokimo dieną
Ukmergės Užupio pagrindinėje mokykloje,
priešmokyklinukų grupėse ir pradinių klasių
mokiniams vykusių užsiėmimų metu,
atkreiptas ugdytinių dėmesys į triukšmo
problemą bei prevenciją. Vaikai diskutavo,
išsakė potyrius kaip jie jaučiasi būdami
triukšme, tyloje. Bandė susikalbėti
šnabždėdami. Mokyklos visuomenės sveikatos
specialistė Audra, atliko eksperimentą –
t r i

ukšmo lygio matavimą naudojant „Triukšmo lygio šviesoforą“ su
atminties funkciją, kuri padeda vaikams analizuoti savo veiksmus,
juos vertinti, motyvuoja tinkamai elgtis, susikaupti. Tyrimas buvo
atliekamas kalbant tarpusavyje bei rėkiant, trepsint, skambant
skambučiui. Chaotiškas triukšmas, kurį kėlė patys vaikai, jiems
nepatiko. Savo jausmus ir mintis perkėlė į piešinius. Paruoštas
stendas iš mokinių piešinių. Naudojant garso matuoklį „VZ8925“
mokykloje buvo išmatuotas garso lygio slėgis. Aukščiausias
užfiksuotas pradinukų koridoriuje net 120 dB, kiek mažesnis
valgykloje 110 dB, antrame aukšte 90 dB, trečiame aukšte 100 dB.
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Kaip mokytojai ir mokiniai bandė padėti tirpstantiems ledynams
Skaitykime ir nustos tirpti Grenlandijos ledynai…
Šventėme tarptautinę Vaikų knygos dieną, kaip kasmet, per didžiojo pasakininko H.K.Anderseno
gimtadienį. Kreipimąsi į skaitytojus parašė tlichų tautybės rašytojas Richardas Van Campas,
plakatą piešė indėnų tautybės dailininkė. Klausėme mokytojos Sonatos Terekienės skaitomo
Gendručio Morkūno pasakojimo „Skaitykime ir nustos tirpti Grenlandijos ledynai“. Mokiniai
dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse. Vieni iliustravo
mėgstamas knygeles, piešė viršelius. Kiti kūrė
pasakojimus, aprašė savo pirmąsias skaitytas

knygeles. Padėkas ir dovanėles gavo kūrybingiausi.
Šventė baigėsi.
Susitiksime kitais metais tuo pačiu laiku.
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Renginys Ukmergės Užupio pagrindinėje mokykloje

Gegužės trečią dieną Užupio pagrindinėje mokykloje vyko rajoninio
projekto „Tėvų ir mokyklos sinergija mokant vaikus lietuvių kalbos
(rašymo)“ dalies – dailyraščio konkurso ,,Matyti galima tik širdimi“ –
nugalėtojų apdovanojimas. Renginys organizuotas kaip integruota lietuvių
kalbos, muzikos ir choreografijos pamoka, kurioje dalyvavo Taujėnų ir
Želvos gimnazijų, „Šilo“ progimnazijos ir Vidiškių pagrindinės mokyklos
mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai. Visi užupiečių svečiai šioje pamokoje
tapo mokiniais.
Į beveik keturias valandas trukusios šventės organizavimą įsitraukė didelė
dalis Užupio mokyklos bendruomenės – direktorė Regina Razmienė,
mokytoja Ramunė Radzevičienė su gausiu šokių kolektyvu, muzikos
mokytoja Eglė Pratkelienė su būriu dainininkų, lietuvių kalbos mokytoja
Laima Juzėnienė su savo mokiniais, dailės mokytoja Audronė
Vainauskienė, technologijų mokytojas Artūras Žilinskas, kompiuterių
specialistas Aloyzas Razmus, mokytoja Rasa Kisielienė, o kad svečiai

jaustųsi patogiai – ir techninis mokyklos personalas.
Kadangi ši pamoka susijusi su projekto dailyraščio konkusu, tad ir jos tema – „Raidė, raidynas, raštija, rašysena“. Integruotos pamokos
scenarijų paruošė ir ją vedė lietuvių kalbos mokytoja Laima Juzėnienė su šeštokėmis Andra Augutyte ir Aine Žemaityte. Joms
,,mokinių“ žinias vertinant talkininkavo šeštokės Evelina Bisturytė, Paulina Burokaitė ir Ugnė Šidlauskaitė. O devintokas Marius
Brasiūnas rūpinosi pamokos vaizdumu – demonstravo skaidres, surengė žaidimą Kahoot programėle. „Mokytojos“ visiems priminė
lietuviškų raidžių, raidyno, raštijos istoriją, pateikė įdomių ir net intriguojančių faktų.
Pamokoje kaip „mokiniai“ dalyvavo ir Užupio mokyklos direktorė Regina Razmienė, ir Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas, vyriausieji specialistai Ingrida Krikštaponienė ir
Arūnas Augustinas, sprendė kartu visas užduotis, atsakinėjo į klausimus, šoko ir dainavo. Visi pamokos dalyviai sprendė rebusus,
kryžiažodį, turėjo atpažinti lietuvių ir pasaulio klasikus ir jų kūrinius iš pateiktų ištraukų. Kahoot programėlės klausimų varžybos
vyko azartiškai ir permainingai tarsi Dakaro ralis. Ilgai pirmavo Želvos gimnazistai, su jais varžėsi ant kulnų mindami taujėniškiai,
netrukus į lyderius išsiveržė vidiškiečiai ir „Šilo“ žaidėjai, įpusėjus geriausiųjų penketuke pasirodė projekto vadovų komanda, tačiau
pergalingai finišavo visus staiga aplenkusi Taujėnų gimnazija.
Muzikos mokytoja Eglė Pratkelienė paruošė ir ikimokyklinukų, ir vyresniųjų mokinių ansamblius – netrumpą dainų repertuarą.
Neįmanoma be šiltų šypsenų buvo klausyti nuoširdžiai daineles traukiančių mažųjų. Dainininkams pritarė svečiai.
Choreografijos mokytoja Ramunė Radzevičienė džiaugiasi ir dėkoja visoms šokėjoms moterims, kurios šalia tiesioginio savo darbo
– mokyti, tvarkyti mokyklą – rado laiko repetuoti, siūti drabužius, rengti vaikus. Tai mokyklos darbuotoja Jurgita Šuopienė, mokytojos
Dženeta Rimeisienė, Svetlana Penkauskienė, Birutė Tiškevičienė, Sonata Terekienė, bibliotekininkė Nijolė Čepukėnienė, mamos
Gintarė Buliauskaitė, Modesta Adomavičienė. Integruotos pamokos įžangą papuošė įspūdingas mokyklos bendruomenės –
suaugusiųjų ir vaikų – šokis „Lopšinė“. Vėliau „Roputę“ šoko pulkas ikimokyklinukų, „Riešutėlių“ šokėjai – „Riešutus“, o „Dirižablį“
ir latvių šokį „Cukrinis voras“ mokyklos šokėjai mokė šokti visus svečius. Šokėjų poros užpildė ne tik salės aikštelę, bet ir visą
sceną. Didžioji dalis mokinių liaudies šokius šoko tikriausiai pirmą kartą ir pripažino, kad jiems buvo linksma. Vertindamos savo
darbą ir emocijas pamokos metu, komandos sakė sužinojusios naujų kalbotyros dalykų, linksmai ir kūrybingai leidusios laiką.
Renginyje buvo paskelbtas visas būrys gražiausiai rašančių „Šilo“ progimnazijos, Taujėnų ir Želvos gimnazijų, Vidiškių pagrindinės
mokyklos mokinių ir jų tėvelių. Tarp konkurso prizininkų ir Užupio pagrindinės mokyklos aštuntokės Rusnė Romanovaitė, Viltė
Žliobaitė, Austėja Skapaitė, Elinga Zabulytė.
Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas, vyriausieji specialistai
Ingrida Krikštaponienė ir Arūnas Augustinas pristatė projektą ir apdovanojo dailyraščio konkurso „Matyti galima tik širdimi“
laureatus, įteikė puikių dovanų nugalėtojams – mokiniams ir jų tėveliams, kitiems gražiai rašantiems mokiniams ir jų
mokytojams. Padėkos žodžiais ir dovanomis pagerbė ir Užupio mokyklos direktorę, mokytojus, mokinius, surengusius šią integruotą
pamoką.

Renginį fotografavo mokytoja Rasa
Kisielienė.
Užupio pagrindinė mokykla – projekto
„Tėvų ir mokyklos sinergija mokant
vaikus lietuvių kalbos (rašymo)“
konsultantė. Mokytojos Laima
Juzėnienė, Birutė Tiškevičienė ir
direktoriaus pavaduotoja Miglė
Kavaliauskė anksčiau mokykloms –
projekto dalyvėms – jau vedė
konsultacijas, seminarus.
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Raiškiojo skaitymo / deklamavimo konkursas „Ir knyga mane augina“

2022 m. gegužės 6 d. Šilo progimnazijoje vyko Ukmergės rajono
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1–4 klasių mokinių raiškiojo
skaitymo konkursas.
Renginio tikslas – ugdyti mokinių kalbines kompetencijas, puoselėti
gimtosios kalbos grožį, tobulinti meninę saviraišką ir kūrybinį aktyvumą.
Konkursas vyko 3 etapais: I etapas – kiekvienoje klasėje, II etapas –
kiekvienoje mokykloje, III etapas – rajone. Rajoniniame etape varžėsi 30
mokyklinio etapo nugalėtojų.

Rustė Krukauskaitė — Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos 1a klasės
mokinė — laimėjo I vietą.

Fausta Dudėnaitė — Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos 3a klasės mokinė — laimėjo III vietą.

Urtė Petrikaitė — Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos 4a klasės mokinė — laimėjo I vietą.

Nora Melita Ramonaitė — Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos 4b klasės mokinė — laimėjo III vietą.

Dėkojame visiems dalyvavusiems ir sveikiname nugalėtojus!

Meno mokyklos koncertas Užupio pradinukams
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Erasmus+ tarptautinis projektas „Storytellers across
Europe.Treasures“

Užupio pagrindinės mokyklos keturi 7-ų klasių mokiniai ir dvi
mokytojos – anglų k. mokytoja Inga Ilčiukienė ir dailės
mokytoja Audronė Vainauskienė 2022-05-01–2022-05-07
dalyvavo Erasmus+ tarptautiniame projekte „Storytellers
across Europe treasures“. Jis vyko Branesti mieste Rumunijoje.
Pirmą dieną vyko susitikimas su Ilfovo apskrities meru, vietos
atstovais, mokytojais ir mokiniais. Rumunijos mokiniai pristatė
mokyklą. Projekto mokiniai dalyvavo pamokose, kurias
pasirinko iš pasiūlyto sąrašo. Visi dalyviai pristatė savo šalį,
miestą, mokyklą, vaišinosi jų tradiciniais patiekalais. Vėliau
kūrė spektaklį, remdamiesi savo tautinių mitų/baladžių/
legendų personažais. Spektaklio veikėjai buvo Laumė,

Sprigitis, Apolonas, Saulėgrąža, Atėnė ir kiti. Vyko repeticija ir spektaklis buvo parodytas žiūrovams.
Kiekviena šalis pristatė savo mito/ legendos inscenizaciją, tautinį šokį ar tradicinę dainą.
Legendas pristatė ir kurdami 3D modelius.
Lankydamiesi Drakulos pilyje, susipažino su Drakulos legenda. Mokiniai užsirašė, fotografavo kaip kitos
kultūros paveikė Rumunijos kultūrą.
Pažintiniai ir kultūriniai vizitai skatino vaikų žingeidumą. norą tyrinėti ir kurti. Atlikdami įvairias veiklas,
vaikai atrado sąsajų su kitomis kultūromis.
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Futbolo kamuolio žongliravimo varžybos
Gegužės 11 d. Ukmergės sporto centro stadione vyko miesto
bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 5–8 klasių futbolo
kamuolio žongliravimo varžybos.
Berniukų grupėje pirmąją vietą iškovojo „Šilo“
progimnazija, antrąją – Dukstynos pagrindinė mokykla ir
trečiąją – Užupio pagrindinės mokyklos komandos mokiniai:
Joris Karpovas, Titas Čiuprinikov ir Matas Vasiljev.

Pasaulinė kraujo donorų diena
Artėjant „Pasaulinei kraujo donorų dienai“, kuri yra minima birželio
14-ąją. Kodėl šią dieną? Nes šią dieną gimė Nobelio premijos laureatas,
mokslininkas Karlas Landšteineris, kuris sukūrė kraujo grupių sistemą.
Minint „Kraujo donorų dieną“ Užupio pagrindinėje mokykloje VSP
specialistė Audra 8–10 kl. mokiniams organizavo renginį, buvo
pakviestos „Kraujo centro“ lektorės Viktorija ir Gendrė, kurios
papasakojo apie kraujo centro darbą, kokią svarbą turi kraujo paėmimas
jo patikra. Kiek gyvybių gali išgelbėti vienas kraujo donoras, nuo kada
asmuo gali juo tapti. Paaiškino kad kraujo grupės priklauso nuo eritrocitų
paviršiuje esančių dalelių vadinamų antigenais. Šie antigenai žymimi
raidėmis, svarbiausią reikšmę turi ABO antigenų sistema. Visame
pasaulyje kraujas žymimas pagal šią sistemą. Pabaigai pakvietė prisidėti
prie savanorių komandos, rengiant neatlygintinos kraujo donorystės
akcijas mūsų mieste.

Projektas „Mąstau, kuriu – pramogų parką turiu“
Užupio pagrindinės mokyklos
„Giliukų“ grupės priešmokyklinukai
dalyvavo 9 mėnesius trukusiame
projekte „Mąstau, kuriu – pramogų
parką turiu“.
Projekto metu buvo siekiama formuoti
ir plėtoti vaikų matematinius
gebėjimus per asmeninę patirtį.
I etape vaikai piešė savo svajonių
pramogų parko vizualizaciją, kuri buvo
eksponuojama Klaipėdos g. „Skvero“
galerijoje.
II etape komandos matavo, skaičiavo

ir braižė „Pramogų parkas“ eskizus, kuriuos pristatė „Zoom“ vaizdo konferencijos metu.
III etape ugdytiniai kūrė „Pramogų parko“ maketus, kuriuos pristatė Ukmergės Kultūros centre.
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Erasmus+ mobilumas „Saugus internetas. Tikra Laisvė“ Ukmergės Užupio pagrindinėje mokykloje
Gegužės 7–14 dienomis Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos
bendruomenė sulaukė svečių. Mokykloje vyko programos
Erasmus+ „Secure Internet. Real Freedom“ dalyvių susitikimas.
Turkijos, Rumunijos, Bulgarijos, Vengrijos, Lenkijos komandos
atvyko į Ukmergę. Gaila, dėl nepalankiai susiklosčiusios situacijos
negalėjo dalyvauti Italijos komanda.
Gegužės 9 dieną svečius pasitikome tradicine „Kepurine“ ir duona
su druska. Palydėjome į aktų salę, kur svečių laukė šiltas
sutikimas ir Ukmergės Užupio pagrindinės mokinių ir
bendruomenės narių koncertas. Po koncerto svečiams buvo
aprodyta mokykla, vyko mokomosios veiklos. Po pietų apsilankėme
merijoje. Po susitikimo dalyvių laukė ekskursija po Ukmergę.

Kitos mobilumo dienos neleido nuobodžiauti nei svečiams, nei šeimininkams: lankėmės Trakuose ir Vilniuje, kepėme
duonelę ir žaidėme lietuviškus žaidimus Anykščiuose. Mokėmės fizikos ir astronomijos Molėtuose.
O kur dar komiksų ir šūkių kūrimas, žinių patikrinimas naudojant Quizizz programą ir Arduino robotą.
Laikas neprailgo, bet nors ir labai gaila reikėjo skirtis.
Keletas nuotraukų iš projektinių veiklų.
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Priešmokyklinukai priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje
Užupio pagrindinės mokyklos „Riešutėlių“ grupės
priešmokyklinukai lankėsi Ukmergės priešgaisrinėje
gelbėjimo tarnyboje, susipažino su atsakingu ir nelengvu
ugniagesių darbu.
Dėkojame už malonų ir įdomų priėmimą.

Baudų metimo varžybos
Gegužės 24 d., Dukstynos pagrindinės mokyklos stadione
vyko mergaičių ir berniukų baudų metimo varžybos.
5–6 klasių mergaičių grupėje pirmąją vietą iškovojo
Dukstynos pagrindinės mokyklos komanda, antrąją – Užupio
pagrindinės mokyklos mergaičių komanda: Dovilė
Adomavičiūtė, Rusnė Vitaitytė, Ugnė Šidlauskaitė, Evelina
Bisturytė ir Simona Jankevičiūtė.
7–8 klasių mergaičių grupėje pirmąją vietą užėmė „Šilo“
progimnazija, antrąją – Dukstynos pagrindinės mokyklos
komanda ir trečiąją Užupio pagrindinės mokyklos mergaičių
komanda: Viltė Žliobaitė, Rusnė Romanovaitė, Rugilė

Lengertaitė, Urtė Baginskaitė ir Miglė Šiktorovaitė.

Pirmokiukai paskutinio skambučio šventėje
Mažieji mūsų pirmokiukai (1a ir 1b) gegužės 25 d. dalyvavo
Paskutinio skambučio šventėje A. Smetonos gimnazijoje. Vaikai
pradžiugino abiturientus ne tik eilėraščių posmais, gražiu šokiu
,,Roputė“, bet ir dailiomis dovanėlėmis. Kai sceninis jaudulys
praėjo, nepraleido progos pasimatuoti gimnazisto suolo ir
šelmiškai pabendrauti su gimnazijos mokytojais. Vaikus šventei
ruošė pirmokų mokytojos ir šokių mokytoja.
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Pirmūnų šventė Ukmergės Užupio pagrindinėje mokykloje
Po dviejų metų pertraukos Ukmergės Užupio pagrindinės
mokyklos bendruomenė susirinko į pirmūnų šventę.
Pirmūnus pasveikino mokyklos direktorė, jiems dainavo
muzikos mokytojos paruošti choristai, šoko mokytojos
Ramunės Radzevičienės šokėjėliai. Renginį vedė mokytoja
Sonata Terekienė.
Mes didžiuojamės savo mokiniais.
Pasidžiaukime kartu.

Lengvosios atletikos varžybos
Birželio 8 d. Sporto centro stadione vyko
Ukmergės rajono bendrojo ugdymo
mokyklų lengvosios atletikos varžybos
Varžybose dalyvavo 5–8 klasių
mergaičių ir berniukų komandos.
Komandas sudarė penki mokiniai.
Komandos varžėsi penkiose rungtyse: 60
m. bėgimo, šuolio į tolį, rutulio stūmimo,
400 m bei 800 m bėgimo rungtyse.
Susumavus dalyvių iškovotus taškus
individualiose rungtyse, paaiškėjo
stipriausi:

Rutulio stūmimas. Urtė Baginskaitė – I vieta;
400 m bėgimas. Dovydas Skapas – I vieta;
800 m bėgimas. Matas Vasiljev – I vieta;
Rutulio stūmimas. Domas Vyšniauskas – I vieta;
Šuolis į tolį. Viltė Žliobaitė – I vieta;
400 m bėgimas. Liepa Jansevičiūtė – III vieta;
60 m bėgimas. Rugilė Lengertaitė – III vieta;
Šuolis į tolį. Dominykas Tamošiūnas – III vieta;
60 m bėgimas. Dovydas Bračiulis – III vieta.
Susumavus varžybų komandinius rezultatus mergaičių grupėje antrąją vietą iškovojo Užupio pagrindinės
mokyklos komanda. Berniukų grupėje pirmąją vietą iškovojo Užupio pagrindinės mokyklos berniukų komanda.
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Ketvirtokų pažymėjimų įteikimo šventė Ukmergės Užupio pagrindinėje mokykloje
Mūsų ketvirtokai – jie kaip paukščiai, tie gražūs
paukščiai išaugę mokyklos delnuos. Ir užaugę,
pajutę paukščių taką savo sparnuos. Pakylę
skrydžiui.
Pirmas bilietas į suaugusių pasaulį – pradinės
mokyklos baigimo
pažymėjimas.

Pasigrožėkite šventės akimirkomis.

8 ir 10 klasių pažymėjimų įteikimo šventė Ukmergės Užupio pagrindinėje mokykloje
Birželio 23 dieną į mokyklą pakvietėme 8 ir 10 klasių mokinius
atsiimti pagrindinio ugdymo pažymėjimų. Aštuntokams įteikti
pagrindinio ugdymo I pakopos baigimo pažymėjimai. Juos
pasveikino mokyklos administracija, auklėtoja ir dėstantys
mokytojai. Pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimai įteikti ir
dešimtokams.
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Erasmus+ tarptautinio projekto „We must use technology correctly“ susitikimas Lenkijoje
Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla 2022 metais dalyvauja
tarptautiniame Erasmus + projekte KA210-SCH – Small-scale partnerships
in school education. 2021-1-PL01-KA210-SCH-000031234. Tai nauja
Erasmus+ programų pakraipa, kurios tikslas remti aktyvų Europos
pilietiškumą ir perkelti europinę dimensiją į vietos lygmenį; kurti ir plėtoti
tarptautinius tinklus, skatinti sinergiją tarp vietos, regionų, nacionalinės ir
tarptautinės politikos; pagerinti organizacijų veiklos, švietimo kokybę,
plėtoti ir sustiprinti partnerių tinklus, sudaryti sąlygas pertvarkai ir
pokyčiams, siekiant tobulėjimo, naujų praktikų atsiradimo.
Tokio tipo projektų nėra buvę. Dalyvavimas – bus iššūkis ir dalyviams, ir
koordinatoriams.
Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos komanda 2022-06-13–2022-06-
19 išvyko į pirmąjį susitikimą Lenkijos mieste Katovicuose. Ukmergės
Užupio pagrindinei mokyklai atstovavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Miglė Kavaliauskė ir mokytojos Dženeta Rimeisienė, Daiva Butkienė,

Daiva Sabaliauskaitė, Ramunė Radzevičienė, Jūratė Dunčienė ir Inga Ilčiukienė. Susitikimą organizavo Prywatne Liceum
Ogolnoksztalcace im. M.Wankowicza w Katowicach. Be lietuvių komandos veiklose dalyvavo Turkijos mokytojai iš -ARDICLI
IMKB BOARDING REGIONAL SECONDARY SCHOOL. Susitikimo tema: STEM naudojimas įvairių dalykų pamokose. Projektas
skirtas mokytojų veiklos tobulinimui.
Pirmą dieną projekto dalyviai buvo supažindinti su Lenkijos partnerių privačia mokykla, kuri taiko Kembridžo mokymo programą.
Pamokos mokykloje vyksta tik anglų kalba. Fizikos ir informacinių technologijų mokytojas pristatė STEM koncepciją. Išklausę
pristatymo, vykome į prieš savaitę naujai duris atvėrusį renovuotą planetariumą. Kitomis dienomis susipažinome su tarpdisciplininiais
STEM įrankiais. Buvo įdomu sužinoti kaip STEM įrankiai yra naudojami anglų k., literatūros ir informacinių technologijų pamokose.
Dalyviai stebėjo ir aptarinėjo lenkų mokytojų vedamas pamokas.
Nebuvo pamiršta ir kultūrinė veikla. Projekto dalyviai vyko į Silezijos skaitmeninį istorijos muziejų, aplankė Aušvico koncentracijos
stovyklą. Gidas papasakojo apie nebeveikiantį senąjį malūną. Didelį įspūdį paliko garo mašinos šou. Turėjome galimybę išbandyti
ir kulinarinius sugebėjimus. Edukacinėje erdvėje „Vaikų Virtuvė“ projekto dalyviai gamino lenkišką saldėsį ir valgė savo pačių
pasigamintas picas.
Pasibaigus pirmam, bet ne paskutiniam, šio projekto susitikimui mokytojai tikslingai nusprendė siekti kurti STEM aplinką, kad
technologijos būtų tinkamai naudojamos švietime.
Keletas nuotraukų iš projektinio susitikimo.


